Referat af
Distriktet holder ordinær generalforsamling søndag den 17.april 2016 kl.
16.00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg.
Deltagere: Alle DBf medlemmer i Nordjylland er velkomne til
generalforsamlingen. Stemmeret har de enkelte klubber ved den tilmeldte
repræsentant efter fordelingstal baseret på medlemstal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Konstatering af stemmetal
2. Valg af dirigent
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Meddelelser fra DBF
6. Meddelelser fra kreds 4.
7. Indkomne forslag fra klubber. (Ingen indkomne forslag)
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen
9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt
Vi regner med et let traktement efter generalforsamlingen.
I det omfang der er tilstrækkeligt med deltagere, vil der søndag aften blive et
spil bridge
Tilmelding er mulig her for DBf medlemmer i distriktet:

Ad 1.
Af distriktets 26 klubber var 21 repræsenteret med i alt 86 stemmer af 102
mulige (stemmetal angivet i parentes):
BK af 1973, Hjørring (9), Bridgeklubben Nord (9), Brovst Bridgeklub (3),
Brønderslev Bridgeklub (6), Fjerritslev Bridgeklub (4), Hadsund Bridgeklub (3),
Hals Bridgeklub (4), Hirtshals Bridgeklub (4), Hjallerup Bridgeklub (4),
Hjerter Es i Skagen (3), Hobro Bridgeklub (5), Løgstør Bridgeklub (2),
Pandrup Bridgeklub (4), Ravnkilde Bridgeklub (2), Romdrup-Klarup Bridgeklub
(2),
Terndrup Bridgeklub (2), Vestbjerg Bridgeklub (1), Vodskov Bridgeklub (4),
Vrå Bridgeklub (3), Aalborg Bridgeklub (9), Aars Bridgeklub (3).
Ad 2.
Peter Rasmussen blev valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingens
gyldighed er på plads, at dagsordenens pkt. 7 og 8 udgår, da der ikke var
nogen indkomne forslag. Lisbeth Andersen blev valgt som referent og Grete
Laursen og Vilhelm Christiansen blev valgt som stemmetællere.
Ad 3.
Bo Blach fremlagde bestyrelsens beretning, hvori der var indføjet relevante
bemærkninger fra det forudgående bestyrelsesmøde. Herefter var der
lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål.
Beretningen blev derpå vedtaget.
Ad 4.
Årsregnskabet blev aflagt af Mathias Bruun. Revisoren roste det grundige og
overskuelige arbejde.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5.
Formand for DBf Nis Rasmussen, Spar K Esbjerg, indledte sig oplæg med: ”At
man som frivillig skal motivere andre til at yde en frivillig indsats”.

Han fremhævede at det vigtigste i hovedbestyrelsen arbejde er at være
udviklingsorienteret. Man beskæftiger sig med projekter, f.eks.
medlemsrekruttering, sundhedsprojekt og tidligere skolebridge, der nu
varetages af Trine Bildekrans. De mere rutineprægede opgaver varetages af
sekretariatet.
Medlemsprojektet ”Bridgens dag” den 28. august 2016 omfatter f.eks. presse,
kommunikation og værksted.
Nis Rasmussen fremlagde derefter nogle ”kolde tal”: 9½ mil. i indtægt. Blandt
udgifterne var der personale (5 mil.), husleje, blad, landshold OL, EM,
projekter, festival, IT.
Underskuddet på 250.000 kr. trods en kontingentstigning 20 kr. skyldtes bl.a.
en nedgang i medlemstallet på 460.
Efterfølgende var der ivrig spørgelyst.
Ad 6.
Der var ingen meddelelsen, da der ikke har været holdt møde.
Ad 9.
Kontingent og budget blev allerede vedtaget under pkt. 4.
Ad 10.
Dirigenten redegjorde først for hele valgproceduren.
Bestyrelsen foreslår at der fortsat skal være 7 medlemmer i bestyrelsen. Dette
blev vedtaget uden modforslag.
Alle bestyrelsen medlemmer med undtagelse af Henning Langbak var villige
til genvalg. Desuden blev følgende foreslået: Kim Nielsen, Michael Ankersen,
Jørgen Solsig Nielsen samt Bo Tholander, Jørgen Andreasen og Kurt Als.
Den nye bestyrelse blev (nævnt efter stemmetal): Birte Kjeldsen(82), Kurt
Als(75), Karsten Jeppesen(62), Jørgen Andreasen(61), Mathias Bruun(61), Keld
Jensen(50) og Bo Blach(45).

Suppleanter blev (i nævnte rækkefølge): Lisbeth Andersen(42), Bo
Tholander(32), Jørgen Solsig Nielsen(26), Kim Nielsen(24) og Michael
Ankersen(21).
Ad 11
Peter Rasmussen blev genvalgt og Per Frederiksen blev valgt til
revisorsuppleant.
Ad 12
En del klubber gav udtryk for at der ikke var stemning for
kontingentforhøjelse til DBf.
Henning Langbak talte for vedtægtsændringer i DBf så Repræsentantskabet
blev en besluttende forsamling.
Kim Nielsen opfordrede den nye bestyrelse til at vægte højt at få en
distriktskonsulent.
Tonny Hessel: Anbefalede at man ser på turneringsledernes honorar ved
klubturneringer.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:00.
Referent: Lisbeth Andersen

